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АҢДАТПА  

 

Бұл жобадағы басты мақсат Кентау қаласында саағатына 100 тонна 

асфальтбетон өндіретін зауытты жобалау болып табылады. Жобада зауыттың 

конструктивті шешімдері мен өндірістің техника экономикалық бөлігі 

әзірленген. 

Жоба жергілікті шикізат материалдарын зерттей отырып, құрылысты 

отандық өндірістің тиімділігі жоғары құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету 

шеңберінде орындалған. 

 Дипломдық жоба 30 бет, 16 кесте, 2 сурет,1 сұлба, 15 әдебиет көздерінен 

құралған. Түйінді сөздер: асфальт қоспалары, битум, қиыршық тас, құм өндірісі, 

технологиялық кешенді барынша ашып көрсету.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Основной целью этого проекта является проектирование завода в городе 

Кентау, который будет производить 100 тонн асфальтобетона в час. В рамках 

проекта разрабатываются проектные решения завода и технико-экономическая 

часть производства. 

Проект был реализован в рамках изучения местного сырья для обеспечения 

строительства высокоэффективными строительными материалами 

отечественного производства. 

 Дипломный проект состоит из 30 страниц, 16 таблиц, 2 рисунков, 1 

диаграммы, 15 источников. Ключевые слова: асфальтовые добавки, битум, 

гравий, добыча песка, максимальное раскрытие технологического комплекса. 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of this project is to design a plant in Kentau, which will produce 

100 tons of asphalt concrete per hour. As part of the project, design decisions of the 

plant and the technical and economic part of the production are being developed. 

The project was implemented as part of the study of local raw materials to ensure 

the construction of highly efficient building materials of domestic production. 

 The graduation project consists of 30 pages, 16 tables, 2 figures, 1 diagram, 15 

sources. Key words: asphalt additives, bitumen, gravel, sand mining, maximum 

disclosure of the technological complex. 
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КІРІПЕ 

 

Елімізде логистика мен туризм шаруасын дамыту үшін түрлі нұсқалар 

қаралып жатыр солардың бірі жол көлік қатынастары. Жол төсенішінің сапасын 

арттыру және жөндеу жұмыстарын тездету үшін асфальтобен өндіретін өндіріс 

ошақтары ашылуда.  

Асфальт зауыты - бұл өндірістің күрделі автоматтандырылған бөлігі бар 

машиналар, жабдықтар жиынтығынан тұратын күрделі жүйе.  

Асфальтобетон өндірісі келесі технологиялық нормаларды қабылдай 

алатын технологиядан тұруы тиіс: 

˗ Өндіріс орынының құрылыс алаңына жақын болу; 

˗ Технологиялық шешімдер заманға сай құралдармен жабдықталуы; 

˗ Сапасның жоғарылығына; 

˗ Темір жол тораптарына жақын болуы; 

Осы талаптарға сай өндірісте көптеген энергия талап ететін технологиялар, 

және одан бөлек, бетон тасымалдайтын машиналар, үлкен аумақты қоймалар, 

және т.б қажеттіліктер бар. 

Асфальтбетон өндірісі - жол құрылысында энергияны көп қажет ететін 

процестердің бірі: жанармай шығыны, энергия ресурстары, машиналар мен 

жабдықтардың және т.б шығындар көп. Жабдықтың тиімділігін анықтайтын 

негізгі шарттар - бұл нақты құрылыс жағдайларына, пайдалану дәрежесіне, 

өндірістік және техникалық пайдалану деңгейіне, сондай-ақ қызметкерлердің 

біліктілігіне сәйкестігі. Құрылыс уақытын қысқарту, оның сапасын жақсарту 

және өндірістік шығындарды азайту міндеттерін орындау үшін асфальтбетон 

зауытының құрамына кіретін барлық машиналар мен жабдықтардың толық және 

тиімді пайдаланылуы қамтамасыз етіледі.  

Жолдардың сапасын жақсарту үшін жаңа технологиямен және жергілікті 

ресурстарды пайдалана отырып асфальтбетон зауытының жобасын жасау қажет. 

Бұл экономиканы тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Асфальтбетон жол төсеу 

үшін ең көп таралған материал болып табылады. Алайда, асфальтке түсетін 

жүктің көбеюі мен қоршаған орта факторларының әсерінен асфальтбетон 

төсемдерінің қызмет ету мерзімі айтарлықтай көп емес.  

Жабдықтың тиімділігін анықтайтын негізгі шарттар - бұл нақты құрылыс 

жағдайларына, пайдалану дәрежесіне, өндірістік және техникалық пайдалану 

деңгейіне, сондай-ақ қызметкерлердің біліктілігіне сәйкестігі. Құрылыс уақытын 

қысқарту, оның сапасын жақсарту және шығындарды азайту міндеттерін 

орындау үшін асфальтбетон зауытының құрамына кіретін барлық машиналар 

мен жабдықтардың толық және тиімді қолданылуын қамтамасыз ету қажет. 
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1 Құрылыс алаңын таңдау негіздемесі 

 

Зауыттың Түркістан облысы Кентау қаласында орналасу себебі: Жаңа 

облыс орталығы болған Түркістан қаласына 30км жақындықта орналасқандығы. 

Түркістан қаласына апарар жолдардың күрделі жөндеуден өту қажеттілігі және 

қала ішіндегі жолдардың созылуы және жөндеу жұмыстарына қажеттілігі 

өнімнің толықтай сатылуын қамтамасыз етеді. Түркістан облысына қарасты 

«Оңтүстік жол құрылыс» жауапкершілігі шектеулі компанияның 2019 жылдағы 

қазан айындағы тексерістерінің арқасында облыс аумағында 2072 км асфальт 

жол қаралды. Оның ішінде 229км толықтай, 843км жанама жөндеу қажет 

ететіндігі белгілі болды  

Қала тұрғындарының саны 205 мың адам. Қаладағы ірі өндіріс 

ошақтарының қатарына кентау трансформатор зауыты, кентау эксковартор 

зауыты және жылу энернго станциясы жатады.  

Негізгі жұмысшылар қорын бұрынғы облыс ортағы болған Шымкент 

қаласындағы М.Әуезов атындағы «Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік 

университетінің түлектері» құрайды, бұл зауыттың заманауи мамандармен 

толықтыруға және жергілікті экономикамен жұмыссыздықты азайтуға керемет 

көмек көрсетеді.  

Жергілікті жерге жақын орналасқан шикізат қорлары өндірілетін өнімнің 

бағасының төмен ал сапасының жоғары болуына септігін тигізді. Кентау 

қаласының ірі өндіріс ошақтарының қатарын толтыратын бұл жоба қаланың 

және қарамағындағы елдімекендер мен Түркістан және Шымкент қалаларының 

экономикалық және инфрақұрылымдық дамуын айтарлықтар жақсартатыны 

белгілі. 

Зауыт алаңын таңдау кезінде өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру және 

де жою қала аумағынан тыс жерде немесе зауыт ішінде орын алуы тиіс. Ауаның 

таза болу мақсатында қаланың климаттық жағдайын қарастыру керек ол үшін 

жел розасын қарап жел тұру бағыты аз жақтан саламыз. 
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2 Технологиялық бөлім 

 

2.1 Зауыттың жұмыс режимі 

 

Өндірістің жұмыс уақытын, Қазақстан республикасының еңбек кодексіне 

сәйес, жұмыс күніндегі ауысым саны мен ауысымдағы жұмыс сағаттары арқылы 

есептеледі. 

Зауыт 5 күндік жұмыс күнімен жұмыс жасайды және күндігіне 8 сағаттық 

тәртіппен жұмыс жасайды. Қазақстан республикасының ұлттық және 

мемлекеттік мерекелер күні 9 күн, аптасына 2 күндік демалыстарды, асфальт 

төсеуге лайықты емес деп табылған 4 ай(желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз) және 

одан басқа діни мейрамдар және т.б мерекелермді есептегенде 139 күн демалыс 

күні есептелді. Асфальт төсеуге қолайсыз деп саналған күндерді алып тастағанда 

190 күн жұмыс күні есептелді. 

Жұмыс уақыты технологиялық жұмысшылар үшін 2 ауысым, әкімшілік 

қызметтегі жұмысшылар үшін 1 ауысым. 

Жабдықтардың номиналды жұмыс уақыты келесі формуламен 

анықталады: 

 

Тж= N∙ n∙ t,        (1) 

 

Тж= 190∙ 1∙ 8= 1520 сағ 

 

Тж= 190∙ 2∙ 8= 3040 сағ 

 

мұндағы N – жылдық жұмыс күнінің саны; 

n – тәуліктегі жұмыс ауысымының саны; 

t – ауысымдағы жұмыстың сағаттық ұзақтылығы. 
Сонымен қатар, негізгі технологиялық жабдықтың жылдық жұмыс 

уақытын барлық қабылданған жұмыс режимдері бойынша есептеуге болады: 

 

Фрас = Д∙ Ч∙ Кисп        (2)  

 

Фрас = 190∙ 0,9∙ 16= 2736 сағ.  

 

мұндағы Фрас – жылдағы жұмыс уақыты, сағ;  

Д – жылдағы жұмыс күндерінің саны;  

Кисп – жабдықтарды пайдалану коэффициенті (0,8 – 0,95);  

Ч-тәуліктегі жұмыс сағаты. 
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1 Кесте - Зауыттың жұмыс режимі 
Атауы Ауысым 

саны 

Тәуліктегі 

жұмыс сағаты 

Ауысымдағы 

жұмыс 

уақыты сағ. 

Жылдық 

жұмыс күні 

Жылдағы 

жұмыс 

сағаты 

Шикізаттар қоймасы 1 8 8 190 1520 

Кептіргіш барабан 2 16 8 190 3040 

Бетон араластырғыш 

(АБС) 

2 16 8 190 3040 

Дайын өнім қоймасы 2 16 8 190 3040 

 

 

2.2 Өнім номенклатурасы 

 

 
 

1 Сурет – Асфальтбетон 

 

Байланыстырғыш заттарға байланысты асфальтбетон түрлерге бөлінеді, 

біздің қарастыратынымыз мұнай өндірісіндегі битумды пайдалана отырып 

асфальтбетон жасау тәсілі. 

Қоспаларына байланысты гравийлі және қиыршық тасты болып бөлінеді. 

- гравий, құм, минералды ұнтақ пен битумнан тұрады; 

- қиыршық тастан, құмнан, минералды ұнтақтан және битумнан тұрады; 

Пайдаланылған байланыстырғыштың тұтқырлығына және дайындау 

тәсіліне, төсеу және тығыздау температурасына байланысты асфальтты қоспалар 

ыстық және суық болып бөлінеді.  

Тығыздыққа (кеуектілікке) сәйкес ыстық қоспадан алынған асфальтбетон 

олардың мақсаттарын ескере отырып түрлерге бөлінеді: өте тығыз, тығыз, 

кеуекті және кеуектілігі өте жоғары болып бөлінеді. Бұл дипломдық жұмыста 

асфальтобетонның тығыз түрін өндіреміз. 

Тығыз - жабындылардың жоғарғы қабаттарында, жабындардың төменгі 

қабаттарында және негіздердің жоғарғы қабаттарында қолданылатын және 
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міндетті түрде минералды ұнтақтан тұратын көлемнің 2,5-тен 5 пайызына дейінгі 

қалдық кеуектілігі бар; 

Асфальтбетон араласпасының минералды бөлігінің кеуектілігі, пайыз: 

- Тығыз: 

А және Б          14тен 19 ға дейін 

 

2 Кесте - Шығарылатын өнім номенклатурасы 

Асфальтбетондардың түрлері мен 

типтері 

маркасы Пайдалануға болатын 

климаттық зоналар 

Ыстық асфальтбетон 

Тығыз: 

  

А 

Б 

I 

I, II 

V 

V, VI 

 

3 Кесте - Тығыз асфальт араласпаларының су сіңіргіштігі 

Асфальтбетон түрлері Су сіңіргіштіктері 

Араласпадан жасалған 

формалар 

Төселген араласпадан 

алынған проба 

Тығыз  

А 2,0 ден 5,0 ге дейін 5,0 

Б,В және Г 1,5 тен 4,0 ге дейін 4,0 

 

4 Кесте - Асфальтбетонның физика-механикалық қасиеттері 

Көрсеткіш Марка 

I II 

500 С температурада сығылуға беріктігі 0,7 0,5 

Суға төзімділігі 0,7 0,6 

Сумен ұзақ қатынаста болғандағы суға 

төзімділігі 

0,6 0,5 

Су сіңіргішітігі, пайыздық мөлшермен  

 

 

2.3 Шикізаттың және көмекші материалдардың сипаттамасы 

 

Қиыршық тас 20 мм 

Қиыршық тас асфальт құрамының 50-60 пайызын құрайды соған 

байланысты да бағасын төмендетуге себебін тигізеді. Қиыршықтың сапасы 

қиыршық құрамындағы ине тәрізді және жалпақ тастардың үлесіне байланысты 

болады. Ине тәрізді формадағы тастардың массадағы үлесі А типті асфальт үшін 

15 пайыздан аспауы тиіс, Б типті асфальт үшін 25 пайыздан аспауы тиісті. 

Қиыршық тастардың беріктігі оның бетінің кедір бұдырлығына 

байланысты болады, қаншалықты кедір бұдыр болса соншалықты ұстасуы 

көбейіп беріктігі артады. 



12 
 

20 мм-дегі қиыршық тасты көбінесе асфальт құрылысында жүктемесі көп 

жолдарда пайдаланады. 

МЕМСТ 8267-93 «Құрылыс жұмыстары үшін тау жыныстарынан алынған 

қиыршық тас пен гравий. Техникалық шарттары мен талаптары» 

Құм  

МЕМСТ 8736-93 ке сәйкес «Табиғи құмдар мен құмдарды пайдалану 

арқылы асфальт қоспаларын дайындау» 

Асфальтбетон жасауға арналған құмның құрамындағы шаңның аз болу 

және беріктік маркасы мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Кері 

жағдайда асфальтбетон сапасының төмендеуіне әкеліп соғады. 

Жол битумы БНД 90/130 

Битум мұнай өндірісінен алынатын байланыстырғыш зат, оны ыстық 

асфальт құрылысында көп пайдаланады. Битум маркасы оның еруіне тікелей 

байланысты болады. Битум маркасы БНД деп белгіленеді.  

МЕМСТ 22245-90 «Тұтқыр мұнай битумдары. Техникалық шарттар» 

Минералды ұнтақ 

Минералды ұнтақ - асфальтбетонның маңызды белсенді құрылымдық 

бөлігі. Битумның көп бөлігін өзіне адсорбциялайтын беткейінің арқасында 

минералды ұнтақ асфальт бетонға қажетті қасиеттерді, яғни механикалық 

беріктігін, серпімді және пластикалық деформацияға қабілеттілігін береді, бұл 

жолдың сапасын айтарлықтай жақсартады, қызмет мерзімін арттырады және 

пайдалану кезінде айтарлықтай үнемдеуді қамтамасыз етеді. . Минералды 

ұнтақтың жарамдылық мерзімі шектелмейді. 

Минералды ұнтақтардың өндірісі әктасты және доломитті ұсақтау мен 

ұсақтау, сондай-ақ өнеркәсіптік өндіріс қалдықтарынан құралады. Минералды 

ұнтақты қолданудың негізгі саласы - асфальт зауыттарында жасанды асфальт 

өндіру, бұл жерде минералды ұнтақ битумның тұтқырлығы мен жабысқақ 

қабілетін арттыратын толтырғыш ретінде қызмет етеді. 

Минералды ұнтақ, өзінің адсорбциялайтын бетінің арқасында, май 

битумының едәуір бөлігін сіңіреді, асфальтбетонға қажетті сипаттамаларды 

береді: беріктік пен деформацияға төзімділік. Осының арқасында алынған 

асфальтбетон сапасы және болашақтағы төсемнің сапасы айтарлықтай 

жақсарады. 

Минералды ұнтақ ГОСТ 512129-2003 сәйкес шығарылады. Стандарт әктас, 

доломит, доломитті әктастан және басқа карбонатты жыныстардан дайындалған 

және асфальт қоспаларын өндіру үшін қолданылатын минералды ұнтақтарға 

қолданылады. 

Ұнтақтар осы стандарттың талаптарына сәйкес келуі және белгіленген 

тәртіппен бекітілген технологиялық регламентке сәйкес дайындалуы керек. 

Ұнтақтардың қасиеттері 1-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі керек. 

Белсенді минералды ұнтақтар гидрофобты болуы керек. 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30015052#sdoc_params=text%3d%25c2%25ab%25d0%25a9%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258c%2520%25d0%25b8%2520%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b9%2520%25d0%25b8%25d0%25b7%2520%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30015052#sdoc_params=text%3d%25c2%25ab%25d0%25a9%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258c%2520%25d0%25b8%2520%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b9%2520%25d0%25b8%25d0%25b7%2520%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%
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5 Кесте - Минералды ұнтақтардың қасиеттері 
Көрсеткіштің атауы Маркасына сәйкес көрсеткіштері 

МП-1 МП-2 

Белсендірілмеген ұнтақ Белсендірілген ұнтақ 

Түйіршік құрамы, масса 

бойынша пайызбен: 

1,25 мм-ден аз 

100-ден кем емес 100-ден кем емес 95 тен 

кем емес 

" 0,315 « 90 нан кем емес 90нан кем емес 80-90 

» 0,071 " 70-80 80нен кем емес 60 тан 

кем емес 

Кеуектілік, пайыз, көп 

емес 

35 30 40 

Битуммен ұнтақ 

қоспасынан алынған 

сынамалардың 

ісінуі(ашуы) , пайыз, 

артық емес 

2,5 1,8 3 

Битуммен ұнтақ 

қоспасынан алынған 

сынамалардың суға 

төзімділігі, пайыз, 

артық емес 

нормаланбайды 0,7 

Битумды тұтыну 

деңгейі, г, артық емес 

нормаланбайды 80 

Ылғалдылық, масса 

бойынша пайыз, артық 

емес 

1 нормаланбайды 2,5 

Ескерту: Тау жыныстарынан алынған минералды ұнтақ, 

сығымдық беріктігі 40 МПа-дан жоғары, құрамында 0,071 мм-ден аз түйіршіктердің 

мөлшері кестеде көрсетілгеннен 5% аз болады. 

 

 

2.4 Шикізат құрамын есептеу 

 

1 Асфальтбетон араласпасын жоспарлау үшін бізде келесі мәліметтер 

болуы тиіс:  

- жолдың техникалық санаты;  

- жол төсемі конструкциясының қалыңдығы, асфальтбет он қабатын қоса 

есептегенде;   

- жолдың белгілі бір учаскесіндегі көлік құралдарының қозғалыс 

режимінің сипаттамасы (бірқалыпты жылдамдықпен қозғалыс, тұрақты тежеу 

және жылдамдық, тұрақты аялдамалар және басқалар);  

- жолды салу және пайдалану кезіндегі күтілетін климаттық жағдайлар;  

- зауытта бар бастапқы материалдардың сипаттамасы.  

2 Жолдың техникалық санаты және әр түрлі асфальтбетонды қолданудың 

ұсынылған учаскелері асфальтбетонның қолайлы түрлерін, түрлері мен 

маркаларын таңдау үшін негіз болып табылады. Сонымен, техникалық 

категориядағы I - II жолдарда суық қоспалар қолданылмайды. Қоспаның бренді 
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жол категориясының өсуіне және жол-климаттық жағдайдың нашарлауына 

байланысты жоғарылайды.  

3 жол конструкциясы асфальтбетон құрамын келесі түрлерге бөліп 

қарастырады:  

- тығыздығы бойыша (тығыз – екі қабатты жабындардың бірінші және 

жоғарғы қабаттары үшін; кеуекті - екі қабатты жабындардың төменгі қабаттары 

үшін және негіздердің жоғарғы қабаттары үшін, жоғары кеуекті - негіздер үшін);  

- ірілік модульі бойынша (ірі, ұсақ түйірлі және құмды), ең ірі модульді 

қосылғыш түрі асфальт қабатының 
1

3
. Бөлігінен аспауы тиіс 

4 Көлік құралдарының қозғалыс режимі мен жолдың техникалық 

категориясы асфальтбетонның құрылымдық түрін жылжудың тұрақтылығы мен 

жабындысының қаттылығын қамтамасыз ету жағдайынан таңдауға негіз болады. 

Сонымен, тұрақты тежеу және тоқтату машиналары бар жол учаскелері үшін 

қиыршық тасты және қиыршық құмды пайдаланатын қоспаларды таңдаңыз.  

5 Құрылыстың жоспарланған уақытына қарай, жол категориясын, 

қозғалыс режимін және пайдалану жағдайларын ескере отырып, асфальтбетон 

төсеу кезеңі жол құрылысы маусымының максималды кеңеюін қамтамасыз 

ететін етіп битумның тұтқырлығына және дайындау мен төсеу температурасына 

(ыстық, суық) сәйкес асфальт қоспасын таңдайды. Сонымен, жазда төсеу және 

сығымдау кезінде ыстық қоспаларды қолданған жөн, ал суық қоспалар қыста 

ABZ қоймасында сақталады, жол жабынын төсеу температурасы 50 С-тан төмен 

емес  

6. Қажетті қалдық кеуектілігінің мәні және асфальтбетонның су өткізгіштік 

коэффициенттері құрылыс аймағының жол-климаттық жағдайларын ескере 

отырып қабылданады: жағдай неғұрлым нашар болса, асфальтбетонның қалдық 

кеуектілігі (жоғары тығыздығы) талап етілетін мәні соғұрлым төмен болады 

және оның суға төзімділігіне қойылатын талаптар соғұрлым жоғары болады. 

7. Пайдаланудың жол-климаттық жағдайын, жол категориясы мен көлік 

құралдарының қозғалыс режимін ескере отырып, шикізатқа, асфальтбетон 

қоспаларына және асфальтбетонға қойылатын міндетті талаптар жиынтығы 

көрсетілген.  

 

Қиыршық тас пен гравийдің асфальтбетон құрамындағы массалық үлесі 

бойынша келесі түрлерге бөлінеді: 

А – қиышық құрамы 50 пайыздан 60 пайызға дейін 

Б – қиыршық тас(гравий) құрамы 40 паыздан 50 паызға дейін 

6 Кесте – Асфальт араласпасыындағы битум мөлшері 

Араласпа түрі Битум мөлшері, пайыз бойынша 

Ыстық  

- Тығыз 

А 

Б 

 

 

4,5-6,0 

5,0-6,5 
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7 Кесте – Араласпа құрамын електен өткізгендегі қалдық мөлшері, пайыз 

бойынша  

Фракция Асфальтбетон түрлері 

А Б 

Қ.тас Қ Мин.ұн Қ.тас Қ Мин.ұн 

20 5   3,0   

15 7   17,0   

10 27,3   20,1   

5 53,4   52,0   

2,5 7,7 8,5  7,9 8,7  

1,25  35,3   35,3  

0,63  26,7   26,4  

0,315  16,6   16,4  

0,16  10,8 10,0  11,0 5,0 

0,071  2,1 10,0  2,2 15,6 

˂0,071   80,0   79,4 

 

8 Кесте – Араласпа құрамындағы толтырғыштардың шектік мөлшері  

Асфальт түрі Түйіршік өлшемі, мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Ыстық  

Тығыз  Толтырғыштардың құрамы 

А 90-

100 

75-

100 

(90-

100) 

62-

100 

(90-

100) 

40-

50 

28-

38 

20-

28 

14-

20 

10-

16 

6-

12 

4-10 

Б 90-

100 

80-

100 

70-

100 

50-

60 

38-

48 

28-

37 

20-

28 

14-

22 

10-

16 

6-12 

 

Б типті асфальт араласпасы үшін қиыршық тас 0,16 електегі қалдық 10,8 

пайызды құрады, минералды ұнтақ 0,16 електегі қалдық 10,8 пайызды құрады, 

сондықтан есеп келесі түрде жалғасады: 

 

Щн = 
100∙40

89,2
= 44,84 пайыз       

 

Щв = 
100∙50

89,2
 = 56,05 пайыз       

 

МПн = 
100∙6

89,2
 = 6,72 пайыз       

  

МПв = 
100∙12

89,2
 = 13,45 пайыз       
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мұндағы Щн, Щв, МПн, МПв – төменгі және жоғарғы шектері, қиыршық тас 

үшін фракциясы 5 мм ден үлкен, минералды ұнтақ үшін 0,071 мм ден кіші, 

пайыздық үлесі. 

Құм құрамының пайыздық мөлшерін осы екеуінің көмегімен табуға 

болады 

 

П = 100 – Щ – МП – Б.      (3) 

 

Минералды бөліктің құрамындағы мүмкін болатын өзгерістерді келесідей 

алуға болады. Біз қиыршық тас пен минералды ұнтақтардың құрамына 

есептелген шекті мәндердің аралығын бірнеше сатыға бөлеміз:  

 

∆ Щ =  
56,05−44,84

2
꓿5,605 

 

1. Щ = 44,84 пайыз 

 

2. Щ = 50,445 пайыз 

 

3. Щ = 56,05 пайыз 

 

∆ МП 
13,45−6,72

2
꓿3,365 

 

1. МП  =  6,72 пайыз; 

 

2. МП = 10,085 пайыз; 

 

3. МП = 13,45 пайыз. 

П = 100 – 50,445 – 10,085 – 6꓿33,47      

 

9 Кесте – материалдық баланс 

Шикізат 1 т араласпа алу үшін кететін шығын 

Қиыршық тас 504,45 

Минералды ұнтақ 100,85 

Құм 334,70 

Битум 60 

 

А типті асфальт араласпасы үшін де осылай есептеледі. 

 

 

2.5 Өндірістің технологиялық процессі 

 

Араластыру цехы асфальтбетон қоспасын өндіруге арналған. Дайындалған 

материалдар кептіру барабаны , «ыстық» элеватор , ыстық минералды 

материалдар бункері, араластырғыш және дайын өнімге арналған бункерді 

қамтитын QS-1500 асфальтты араластыру зауыты. 

Құм мен қиыршық тас арнайы транспорттар арқылы өндіріс циклінің 

алғашқы тізбегіне яғни мөлшерлегіштерге түседі. Мөлшерлегіштер арнайы 

вироқондырғылар арқылы ленталы ковеерге алдымен 1-ші қабатына 

қиыршықтастың үлкен өлшемділері содан соң кіші олшемдегілері, кейін құм 

түсіп қабатталады. Қабатталған бұйымдар келесі тізбекке түспес бұрын ленталы 
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конвееер жолындағы електерге түседі, онда өндірістік қалдықтар немесе 

фракциялары үлкен тастар алынып қалады. Келесі кезекте құм мен қиыршық тас 

кептіргіш барабанға түседі онда олар 120-1600С температурада қыздырылып 

кетіріледі. Асфальт өндірісіндегі шикіщаттарға қойылатын басты талап ол 

материалдың ылғалдылығының өте аз болу, сол арқылы біз термоөңдеуге кететін 

шығынды азайтамыз. Алғашқы ылғалдылықтары қанша төмен болған сайын 

соншалықты тез өндеуден өтеді, материалдардың қыздырудан кейнгі 

ылғалдылықтары 2-5 пайызды құраулары тиіс. Қыздыруға кететін шығынның 60 

пайызы кептіруге ал қалған 40 пайызы оны жұмыс температурасына келтіруге 

кетеді. Қиыршық тас пен құм ылғалдылықтарының әр пайызы термоөңдеудің 

шығынын 20 пайызға арттырады. Кептіргіш барабаннан шыққан материалдар 

ауа сорғыш фильтрге келіп түседі. Ол ауаға шығаратын шаңның мөлшерін азайту 

үшін керек. Фильтрден шыққан материал ковшты тасымалдағыштар арқылы 

араластыру мұнарасына келіп түседі. Олар онда алдымен електен өтіп 

фрацияларға бөлініп әртүрлі тараздармен жабдықталған бункерлерге келіп 

түседі. Онда олар салмақтары олшеніп араластырғышқа кезек кезек түсіп 

отырады да сол арқылы араласады, олай араластыру өте тиімді болып табылады. 

Қиыршық тас пен құм мөлшерінің мүмкін болған қателігі ± 5пайыз. Осы 

технологиялық тізбекке параллель битумды және минералды ұнтақты қыздыру 

жүреді. Минералды ұнтақты қыздырып лаып оны мөлшерлегіштерге салып 

керекті көлемде асфальт араласпасына қосады. Минерал араласпасының мүмкін 

болған қателігі ± 1,5пайыз. Осылармен қатар битумды дауындау тізбегі де жүріп 

отырады. Битумды тұтқырлығын төмендету үшін оны сақтайтын қоймаларда 

ұдайы температураны алңашында 900С- қа көтеріп содан соң 500С де ұстап 

отырады. Битум материалы компрессорлар арқылы қоректендіргішке келіп 

түседі, осы жүрген жол бойы олардың температурасын ұстап отыру маңызды. 

Битум қоспасы араластырғышқа түспес бұрын 1600С температураға көтерілу тиіс 

сол арқылы қиыршық тас пен құмға жақсы араласады. Битумды араластырғышқа 

2 атм қысыммен шашады, ол битумның қоспалармен тез араласуына септігін 

тигізеді. Араласып болған асфальтбетон дайын өнім бункеріне жіберіледі, онда 

ол 1500С температурамен сақталуы тиіс, себебі асфальт тасығышқа тиеген 

араласпаның температурасы 1500С болуы қажет. Ал төсеу температурасы 1100С 

тан төмен болмауы тиіс. 

Қоспаларды сақтаудың және тасымалдаудың ең көп рұқсат етілетін 

уақыты 3-4 сағаттан аспауы керек - А типі үшін және 2 сағат - басқа түрлері үшін. 
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1 Сұлба - Өндірістің технологиялық схемасы 

 

 
 

2.6 Негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу 

 

Технологиялық тізбек QS-1500 ехнологиясы бойынша орындалады ондағы 

қондырғылардың қуаттылығы шикізат ылғалдылығына баланысты. 5 пайыздық 

қалдық ылғалдық пен 90 тонна сағатына ал 3 пайыздық қалдық ылғалдылықпен 

120 тонна өнімділік есептеледі.  

 

 

 

 

 

 
Битум Қиыршық тас Құм Минералды ұнтақ 

Битум 

қоймасы 

Қойма Қойма Қойма 

Битум 

ошақтары

ы 

дозатор дозатор дозатор 

Кептіргіш барабан 

Араластырғыш 

қыздырғыш пеш  

Жинақтық бункер 
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Кесте 10 – Негізгі технологиялық тізбекті құрайтын агрегаттар. 
Жабдықтардың атауы және техникалық сипаттамасы өлшем Саны Ескерту 

Асфальт араластырғыш QS-1500: шт. 1 Периодты  
өнімділігі т/сағ 120 араластырғыш 

қуаттылығы 

араласпаның максималды массасы 

араласпаның дайындалу уақыты 

кВт 

кг 

сек. 

120 

1500 

120-180 

түрі 

Қоректендіргіш агрегаты: 

Бункер саны 

Бір бункердің көлемі 

масса 

шт. 

шт. 

м3 
Кг 

1 

3 

16 

19050 

Қоректендіру 

түрі - ленталы 

Кептіргіш барабан: 

Өлшемдері: ені 

ұзындығы 

шалқаю бұрышы 

айналу жылдамдығы 

дайын өнім температурсы 

шт. 

м 

м 

град 

айн/м 
0С 

1 

2,1 

8 

3,5 

11 

140-160 

Жанармай түрі – 

дизель 

Араластырғыш агрегат С-12: 

өнімділігі 

ұзындығы           4215 

ені                        2880 

биіктігі                2880 

қозғалтқыш қуаты 

шт. 

т/сағ 

мм 

мм 

мм 

кВт 

2 

60 

4215 

2880 

2880 

11 

Екі білікті 

араластырғыш 

Бұрышты(шалқайған) конвейер: 

Лентаның ені 

Шалқаю бұрышы 

Лентаның жылдамдығы 

Қуаттылығы 

шт. 

м 

град 

м/с 

кВт 

6 

0,6 

27 

1,6 

4 

 

Битум жылытқыш ДС-17А ДС-17А: 

Битум температурасы 

Қуаттылығы 

шт. 
0С 

кВт 

1 

130 

3 

Периодты 

жұмыс түрі  

Минералды ұнтақ агрегаты: 

Көлемі 

Қуаттылығы 

шт. 

м3 
кВт 

1 

23 

2,75 

 

Элеватор ковшовый: 

Қуаттылығы 

Материалды көтеру биіктігі  

Жылдамдығы 

шт. 

м /сағ 

м  

м/с 

2 

400 

12  

1,76 

 

Араластырғыш агрегат WBHT-10: 

Өнімділігі 

Ұзындығы 

Ені 

Биіктігі 

Қуаттылығы 

шт. 

т/сағ 

мм 

мм 

мм 

кВт 

1 

120 

5310 

2750 

2920 

30 

Бір осьті 

араластырғыш 

Дайын өнім бункері СА 100У: 

Өткел биіктігі 

Өткел ені 

Бункер көлемі 

шт. 

м 

м 

м3 

1 

3,6 

3,2 

55,6 
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2.7 Өндірістік сапаны бақылау 

 

2.7.1 Технологиялық процестерді және дайын өнімнің сапасын 

бақылау 

 

Асфальтбетон қоспасының жоғары сапасына қазіргі өндірістік бақылауды 

ұйымдастыру арқылы қол жеткізуге болады, ол негізгі және қосалқы өндірістің 

барлық кезеңдерін қамтиды. Осы мақсатта осы кәсіпорында 1 адамнан тұратын 

техникалық бақылау бөлімі (OTC), сонымен қатар зертхана құрылды. 

Зауытқа жеткізілетін материалдардың сапасын бақылауды зертхана 

қызметкерлері сынама алу арқылы жүзеге асырады. 

Өндіріс барысында жеке жұмыстардың сапасын тексеру мақсатында 

жүргізілетін операциялық бақылауды зертхананың және техникалық бақылау 

бөлімінің қатысуымен шеберхананың техникалық қызметкерлері жүзеге 

асырады. 

Дайын өнімнің сапасын бақылауды қабылдау кезінде OTC мамандары 

жүзеге асырады. Бұл бақылауға зауыт зертханасы да қатысады. 

Технологиялық параметрлерді бақылау аспаптар көмегімен де жүзеге 

асырылады. 

2.7.2 Пайдаланылған материалдардың сапасын бақылау 

 

Кіруді бақылаудың бастапқы кезеңі - әр келген вагондағы паспорттың 

материалмен бірге болуын анықтау, сонымен бірге келіп түскен материалдың 

сапасының төлқұжат деректерімен сәйкестігін анықтау. 

Құмның сапасы ГОСТ 9128 13 сәйкес әр жаңа партиядан алынған орташа 

сынаманы тексеру арқылы анықталады. Сапаның негізгі көрсеткіштері: 

гранулометриялық құрам, бөлшектер мөлшерінің модулі, шаңды сазды 

фракциялар құрамы және құмның минералогиялық сипаттамасы. Бұл 

көрсеткіштер 2-3 күнде бір рет тексеріледі. 

Минералды ұнтақтардың сапасы ГОСТ 16557-2005 сәйкес әр жаңа 

партиядан алынған орташа сынаманы тексеру арқылы тексеріледі. Сапаның 

негізгі индикаторлары: 1,25 дана тесіктері бар електерге бөлшектердің мөлшерін 

бөлу (ылғалды електену арқылы); 0,63; 0,315; 0,14 мм, 300 кг / см2 жүктеме 

кезінде тығыздалған күйдегі кеуектілік, ылғалдылық, минералогиялық 

сипаттамасы. 

Зауытқа орталықтандырылған түрде келетін дайын қиыршық тастың 

сапасы әр жаңа партиядан алынған орташа үлгінің қиыршық тасты сынау арқылы 

ГОСТ 8267-93 сәйкес орташа үлгіні тексеру арқылы тексеріледі. Сапаның негізгі 

көрсеткіштері: бөлшектердің мөлшерін бөлу, сөреде барабанда тозу, аязға 

төзімділік. 

Битум сапасы ГОСТ 11503-74, ГОСТ 11504-74, ГОСТ 11507-78, ГОСТ 

11955-82 бойынша әрбір жаңа партияны алған кезде тексеріледі. 

Сонымен қатар, қазандыққа битум құю кезінде оның сапасы бақыланады. 

Битумның келесі негізгі қасиеттері анықталады: иненің ену тереңдігі (P_25), 
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және KiSh әдісіне сәйкес жұмсарту температурасы; ұзақ уақыт қыздырумен 

салмақ жоғалту. Алынған нәтижелер стандарттардың талаптарына сәйкес келеді. 

Сәйкес келмеген жағдайда қажетті шаралар қабылданады: композицияны реттеу, 

материалды байыту. 

 

2.7.3 Технологиялық жұмыстар мен режимдерді басқару 

 

Бақылау процестің барлық сатысында жүзеге асырылады. 

Дозалау кезеңінде. Мөлшерлеу құрылғыларының мониторингі ауысымына 

кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Араластыру сатысында. Нақты араластыру уақыты кезеңді түрде 

бақыланады. Мерзімді түрде (ауысымда кемінде 2-3 рет) қоспаның сынамалары 

алынады және судың қанығуының үлгілері сыналады. Алынған сынамалардағы 

үлкен айырмашылық біркелкі емес араластыруды көрсетеді. 

Температураны бақылау минералды материалдың ыстық лифтке, битумға 

биофосфор қазандарына кіргенде, дайын қоспаның қосалқы қондырғыдан 

шығатын жердегі температурасын өлшеуге байланысты. Минералды 

материалдың температурасы термопара көмегімен өлшенеді және бір уақытта 

жеткізілетін жанармай мөлшерімен бақыланады. Битумның температурасы 

қазандыққа орнатылған термопараны қолдану арқылы немесе термопараны 

металл жақтаудағы үлгіні түсіру арқылы бақыланады. Бақылау қазандықта әр 2-

3 сағат сайын қыздырылған битуммен жүргізіледі. 

 

2.7.4 Асфальт қоспасының сапасын бақылау 

 

Өндіріс зауытында дайын асфальт қоспасының сапасын бақылау үшін әр 

жаңа партиядан бір сынама алынады және сыналады. Іріктеу ГОСТ 12801-98 

бойынша жүзеге асырылады. Асфальтбетон массасының сапасына бақылау 

зауытта құрылыс алаңына жіберілгенге дейін және төсеу орнына келгеннен кейін 

жүзеге асырылады. Құрылыс алаңына түсетін масса стандартты шектеулерден 

аспайтын температураға ие болуы керек. Егер температурасы рұқсат етілген 

деңгейден төмен болса, салқындатылған масса жабынға салынбайды. Сондықтан 

контроллердің негізгі міндеті - температура сипаттамаларын өлшеу. 
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3 Жылутехникалық бөлім 

 

Кептіру барабанына түсетін материалдың ылғалдылығын келесі 

формуламен есептейміз G1, т/сағ:  

 

G1 = G2 + W,        (4) 

 

Мұндағы G2 – кептіру бөлімінің өнімділігі, т/сағ;  

 W – кептірілген ылғалдың мөлшері, т/сағ.  

Кептірілген ылғалдың көлемін анықтаймыз, т/сағ:  

 

W = G2
𝑊1−𝑊2

100−𝑊1
 ·,        (5) 

 

Мұндағы W1, W2, - материалдағы бастапқы және соңғы ылғалдың пайыздық 

мөлшері. 

 

Қиыршық тас: W = 50,5
12−3,0

100−12
=5,17 т/сағ,    

 

Құм :   W = 33,5
12−3,0

100−12
=3,42 т/сағ,    

 

Қиыршық тас:  G1=50,5+5,17=55,67т/сағ,   
 

құм:   G1=33,5+3,42=36,92т/сағ    

 

Құрғақ өнім шығарылуы G = 84 т/сағ.Ылғалдылығы : бастапқы Wн=12%, 

соңғы Wк=3%. Жанармай түрі – табиғи газ.  

 

Кесте 11 - Жанармай компоненттерінің құрамы пайыздық мөлшермен:  

Жанармай 

түрі 

СО2 N2 Н2О СН4 С2Н6 С3Н8 С5Н12 С4Н10 

Табиғи газ 0.9 1.5 1.21 88,41 5.53 1.97 0.11 0.37 

 

Жанармайдың температурасы– 10 0С.  

Жанармайдың жану процесін есептеу әдеттегі әдіс бойынша жүзеге 

асырылады. Артық ауа қатынасы a=1.2.  

Жанармайдың калориялық мәні Qн
р=37357 кДж/м3.  

Жанармай жағуға қажетті ауа мөлшері Ua=1.2
д=11.96 м3/м3. 

Жануға кететін өнімдерінің мөлшері Ua=1.2
в=13.02 м3/м3.  

 

Кесте 12 - Жануға кететін өнімдерінің құрамы пайызбен:  

Аталуы СО2 Н2О О2 N2 

Мөлшері 8.32 15.75 3.22 72.71 
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Кептіргіш барабанға кіретін жану өнімдері мен ауа қоспасының 

температурасы 700 ° С құрайды. Газды циркуляциялау және ауаны жылыту 

жоқ. Жанармайдың жануы үшін және жану өнімдерін сұйылту үшін кіретін 

ауаның температурасын t1
v = t2

v = 20 ° C аламыз. 

Жанатын өнімдердің құрамы бойынша есептелген жану өнімдерінің жылу 

сыйымдылығы 7000С кезінде С700
д=1.464 кДж/м3градус-қа тең.  

Ауаның жылу сыйымдылығы 200С кезінде – С20
в=1.298 кДж/м3градус; 

7000С кезінде – С700
в=1.3712 кДж/м3градус-қа тең  

Пештің жылу тиімділігін ht = 0.94 деп қабылдау керек. (3) формуласы 

бойынша жану өнімдерін сұйылту үшін берілген қосымша ауа мөлшері: 

 

𝑈доп
В =

(𝑄н
р

+𝑈а
В∙С1

В∙𝑡1
в)∙һт−𝑈а

д
Ссм

д
𝑡1

см

Ссм
в 𝑡1

см−С2
в𝑡2

в       (6) 

 

𝑈доп
В =

(37357 + 11,96 ∙ 1,298 ∙ 20) ∙ 0,94 − 13,02 ∙ 1,464 ∙ 700

1,3712 ∙ 700 − 1,298 ∙ 20
= 23,62м3 
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4 Сәулет құрылыс бөлімі 

 

 
 

2 Сурет - Кентау қаласының жел бағыты розасы 

 

Қала климаты тұрақты контенантальді климат зонасына жатады. Кентау 

қаласының ең жоғарғы температурасы 500С белгіленген, қасқы уақыттарда аязды 

желді күндерде кездеседі. Қаладағы жазғы орташа температура +26...+310С, ал 

қыстағы орташа температура -7...-100С ты құрайды.жылық жауын шашынның 

түсуі 205мм ді құрайды. Жауын шашын көп түсетін деген айлар; наурыз-сәуір 

және желтоқсан айлары ондағы түсетін мөлшер 29-31мм. 

 

 

4.1 Құрылымдық шешім 

 

 
 

3 Сурет – зауыттың орналасу аумағы 

 

Асфальт зауытының қондырғылар: ұзындығы 50, ені 40 метрге 

орналасады.  
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Шикізат қоймасы 250 м2 жерде ашық қорларда орналасты. Қиыршық 

тастың әр түрлі фракциялары әр түрлі қорларда сақталады, жәнеде құм үшінде 

солай. 

Битум сақтау бункері автоматты температура сақтау қондырғысымен 

жабдықталған силостардан тұрады. 

Толтырғыштардың қоймаларын есептеу және жобалау 

Толтырғыштардың сыйымдылығын есептеу:  

 

Vз=Qсут·Tхр·1,2·1,02        (7) 

 

Мұндағы Qсут – шикізаттың тәуліктік қажеттілігі; 

Тхр – 10 күнге тең материалдарды сақтаудың нормативті қоры; 

1,2 – босату коэффициенті; 

1,02 – шикізатты тасымалдау кезіндегі жоғалу коэффициенті.  

Құм қоймасының сыйымдылығын есептеу:  

 

Vп = 688·10·1,2·1,02 = 8421,12 м3       

 

Қиыршық тастың қоймасының сыйымдылығын есептеу:  

 

Vщ = 736·10·1,2·1,02 = 9008,64 м3       

 

Біз 17000 м3 агрегаттардың типтік қоймасын қабылдаймыз. Ең көп қор - 

бұл қоймаларда сақталуға болатын материалдардың ең көп мөлшері. 

Органикалық байланыстырғыштардың ең көп мөлшері формула бойынша 

анықталады:   

 

Пз ꓿ Qб·m·кп ꓿ 18240·0,3·1,01꓿5526,72     (8) 
 

мұндағы Qб шикізаттың сезондағы қажеттілігі, т; 

m шикізатты сақтауға болатын шектік норма (сүйық органикалық 

материалдар үшін 0,3) 

кп шикізатты тасымалдау және сақтау кезіндегі жоғалулар 1,01. 

Қойманың шектік сыйымдылығын келесі формула ақылы анықтайды; 

 

𝐹꓿
Пз · а · кп

һ · р
꓿

5526,72 · 1,25 · 1,01

3 · 1
꓿2325,9 м3 

 

мұндағы Пз зауытта сақтауға мүмкіндік беретін шектік қоры, т; 

а қосалқы қойманың коэффициенті, 1,25; 

һ битум сақтағыштың орташа қалыңдығы, һ꓿3м;  

р битум тығыздығы, 1т/м3.  
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5 Технико-экономикалық бөлім 
 

Асфальтбетон зауытының өнімділігі 100 т/сағ. Осы берілген тапсырма 

бойынша таңдалынып алынған жер көлемі және оған салынған өндіріс цехы 

және қоймалар мен басқада қажетті тұрмыстық техникалық корпустарға кеткен 

шығындарды есепке ала отырып экономикалық бөлімді есептейміз. 

 

 

5.1 Инвестициялық шығындарды есептеу 

 

Инвестициялық шығындарға: құрылыс алаңын таңдап оны жоспарлауға 

кететін шығындар, құрылысқа кететін шығындар және өндірістегі барлық 

техникаларды қоса есептегендегі сумманы жатқызамыз. 

Өндіріс үшін QS-1500 асфальтбетон өндіруші техникасын таңдадық. Оның 

құрамын кептіргіш барабан, мөлшерлегіш, ленталы транспортер, араластырғыш, 

дайын өнімге арналған қор бункері және де басқада қосалқы аппараттар жатады. 

ТОО «ТАN-КАZАКНSТАN» компаниясының QS-1500 асфальтбетон зауытының 

толықтай техникалары үшін қойып отырған бағасы 112 млн теңгені құрайды, 

оны тасымалддау және орнатуға қосымша 20 млн теңгені қажет етеді.  

Зауыт орналасқан жер бойынша жер телімдерінің бағасы соттығына 340 

мың теңгені құрайды. Зауытқа апарар жолдың алдын ала жөндеуден өтуі, зауыт 

аумағын көгалдандыру және зауыттың құрылысы мен жоспарына жауапты 

мердігер компанияға кететін шығын шамамен қоса есептегенде 400 млн теңге. 

 

 

5.2 Шикізатқа кететін шығындарды анықтау 

 

Кесте 13 - 1 тонна ыстық асфальтбетон өндіруге кететін шығындар 

мөлшері 
Аталуы  Өлшемі, тг 

Шикізатқа кететін шығын мөлшері 

Қиыршық тас 595 

Құм 345 

Минералды ұнтақ 500 

Битум 3600 

Қосындысы 5040 

Асфальтбетон зауытының шығындары 

Асфальт араластырғыш QS-1500 1492 

Жұмысшыларға кететін шығындар 

Зарплата управленческого персонала  10,2 

Зарплата цехового персонал  26,8 

Қосындысы 37 

Қосалқы шығындар 6 пайыз 395 

Сатудан көретін пайда 10 пайыз (НДС-сыз) 697 

Қосындысы 7661 
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Жылдық өнімді сатудан компанияның кірісін анықтау  

  

Кесте 14 – Асфальтбетонды сатудан түскен кірісті есептеу 
Көрсеткіштердің аталуыы Өлшемдері Саны 

Асфальтбетон араласпасы Тонна 304 000 

НДС пен қоса есептелген 

бағасы 

Тенге/тонна 7800 

Толық кіріс Млн.теңге 2 371,2 

Оның ішіндегі НДС Млн.теңге 284,544 

 

Кесте 15 – Таза пайданы есептеу 
Көрсеткіштер Сумма 

Сатудан түсетін ақша (НДС пен қоса есептегенде) млн.теңге 2 371,2 

Өндіріске кететін шығындар, млн.теңге 2 117,056 

Түсетін пайда, млн.теңге 254,144 

Пайдаға салынатын салық, 20 пайыз 50,144 

Таза пайда 142,8 

Амортизациялық бөлімдер, млн.теңге 61,2 

Таза пайда + амортизациялық бөлімдер, млн.теңге 204 

 

Асфальт қоспасы өндірісі іске қосылғаннан бері кәсіпорынның өтелімділігі 

келесідей анықталады:  

  

Кесте 16 – Өтемділік мерзімі 
Кәсіпорынды жоспарлауға 

кеткен шығындар, млн.теңге 

Таза пайда + операциялардан 

түсетін пайда, млн теңге 

Алғаш асфальт қоспасын 

шығарғаннан бастап толық 

өтемділік мерзімі, жыл 

532 204 2,6 

 

Кәсіпорынды құруға дайындық кезеңі 2 жылға созылатындығын ескере 

отырып (жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу, құрылыс-монтаж жұмыстары, 

құрал-жабдықтарды өндіру және жеткізу, қажетті инфрақұрылым құру, 

ұйымдастыру шаралары және т.б.), кәсіпорынның өтелу мерзімі болжанады: 

  

Өтемділігі = 2,6 + с = 4,6 жыл 

 

Алынған техника-экономикалық көрсеткіштер сағатына 100 тонна 

асфальтбетон өндіретін зауыт Кентау қаласында салынуға ұсынылды. Зауыттың 

өтемділігі 4,6 жыл. Зауыт жылына 304 мың тонна асфальт араласпасын өндіреді. 

Асфальт араласпасы 1 тоннаға есептегендегі құны нарық бағасынан төмен 

болғандықтан өтімділігі жоғары болып есептеледі, оған себеп жергілікті 

шикізаттардың бағасының төмен болуы және сапасының мемлекеттік 

стандарттарға сай келуі. Сапасының жоғары болуы және бағасының төмен болуы 

өтімділікті жақсартады және техника экономикалық көрсеткіштерді 

айтарлықтай жақсартты.  
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6 Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау 

 

Еңбек қоғау 

Машиналар мен АБЗ қондырғыларында жұмыс істеуге лицензиясы бар, 

медициналық тексерістен өткен және жұмыс орнында қажетті нұсқаулықтары 

бар 18 жастан асқан адамдарға рұқсат етілуі керек. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша курстарды әкімшілік ұйымдастыруы 

керек. Брифинг пен жаттығудың нәтижелері тиісті құжаттарда жазылуы керек. 

АБЗ үшін учаскелер құрылыс нормалары мен құрылыстағы қауіпсіздік 

шаралары туралы ережеде көрсетілген жалпы ережелерге сәйкес таңдалуы керек. 

Елді мекендерде АБЗ аумағы қоршалуы керек. 

АБЗ аумағы, жолдар, жүретін жолдар, галереялар және жұмыс орындары 

қараңғы жерде және нашар көрінетін жерде болуы керек. 

АБЗ өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған болуы керек. АБЗ 

аумағында жүргізілген барлық өртке қарсы іс-шаралар жергілікті мемлекеттік 

өртке қарсы бақылау бөлімімен бірлесе жасалады. Өрт қауіпті учаскелер 

(компрессор қондырғысы, қоспалар дайындау қондырғысы, бетон 

араластыратын қондырғылар үшін қуат көздері және т.б.) өртке қарсы 

жабдықтармен жабдықталуы керек. 

АБЗ машиналары мен қондырғыларына қызмет көрсетумен байланысты 

емес тұлғаларға жұмыс аймағында болуға тыйым салынады. 

АБЗ-да цемент қоймаларының жұмысшылары мен операторлары 

респираторларда, көзілдіріктерде және қорғаныш киімдерде жұмыс істеуі керек. 

Зауыт алаңдары, жүру жолдары, галереялар, баспалдақтар таза болуы 

керек. Жұмыс орындарына кедергі жасауға тыйым салынады. Цемент шаңымен 

ластанған жерлерді үнемі тазалап отыру керек. 

Жүргізуші жұмысқа кіріспес бұрын машинаның күйін тексеріп, 

ақаулықтарды жоюы керек, машиналарда және конвейер таспаларында бөгде 

заттардың жоқтығына көз жеткізуі керек, конвейер желісінің жетекті және 

созылу бекеттерін, роликті мойынтіректерді тексеріп, тиеу және түсіру 

орындарының жай-күйін, материалдарды қабылдауға және таратуға 

дайындығын, сонымен қатар тиеу-түсіру құрылғыларының күйі. 

Егер зауыт жұмысқа дайын болса, ауысым мастері кезекші кітабына жазба 

енгізіп, оны күн сайын кезекші механик тексеріп отыруы керек. 

Зауытты іске қоспас бұрын орнатылған дыбыстық сигнал беріп, электр 

қозғалтқыштарын 1-2 секундқа қосу керек (алдын-алу). Алдын-ала іске 

қосқаннан кейін және 10-15 секундтық үзілістен кейін қозғалтқыштар жүктеме 

кезінде жұмыс істей бастайды. Зақымдалған дабыл құрылғыларымен жұмыс 

жасамаңыз. 

Қозғалтқыштарды іске қосқаннан кейін, бордақылау қондырғыларының, 

ілгектердің, ағып кетулердің қақпақтарын ашып, өлшеу құралдарын іске қосуға 

рұқсат етіледі. 

Өткізгіштің бөліктері (белдіктер, арқандар, шынжырлар, біліктер және 

т.б.) еденнен кемінде 2 м биіктікте қоршалуы керек және еденнен кемінде 10 см 
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төмен металлдан және ағаштан 20 см қашықтықтан үздіксіз қабаты болуы керек; 

көлденең орналасқан берілістер барлық жағынан қорғалуы керек. 

Трансмиссиялық жолдар биіктігі кемінде 2 м болуы керек және берік 

құрылыммен қоршалған болуы керек. 

Конвейер галереялары апаттық тоқтату жүйесімен жабдықталуы керек. 

Конвейерлерді галереяларға, жапқыштар мен траншеяларға орнатқан кезде 

қабырға мен конвейердің ең шығатын бөлігі арасында кем дегенде 0,75 м өту 

қажет. Конвейердің жоғарғы бөлігі мен төбенің арасындағы қашықтық кемінде 

0,6 м, ал конвейердің жұмыс саласы мен еден арасындағы қашықтық - кемінде 

0,8 м болуы керек. 

Біршама ұзындықтағы конвейерлік жолдар арқылы өтетін жолдар ені 

кемінде 1 м болатын көпір түрінде, қатты рельстермен қоршалған болуы керек. 

Конвейер ұзақ уақыт тоқтаған кезде, белдікті тасымалданатын 

материалдан толығымен босату керек. 

Адамдарды, жабдықтар мен машина бөлшектерін таспаға жылжытуға 

тыйым салынады. 

Жұмыс ауысымының соңында машиналар өшіріліп, конвейер таспасы, 

жетек және созу станциясының роликтері мен барабандары ластанудан және 

материалдан тазартылуы керек. 

Жүк тиеу машиналары бетон қоспасын тиеу үшін АБЗ операторының 

дыбыстық немесе жарық сигналымен жіберілуі керек. Ақаулы сигнал беру 

құрылғыларымен жұмыс жүргізуге тыйым салынады. 

Жүк таситын көліктердің кіретін орны ауысым аяқталғаннан кейін және 

ұзақ үзілістер кезінде бетон қоспасынан тазартылуы керек. 

Жұмысшылар жағдайы үшін ыстық және салқын суға арналған душ 

бөлмелері, жуынатын бөлмелер, дәретханалар, жеке киімдер мен киім-

кешектерді сақтауға арналған жеке гардеробы бар бөлмелер, медициналық 

көмекке арналған жинақтар мен ауыз суы бар резервуарлар, демалыс орындары 

Қоршаған ортаны қорғау 

АБЗ қондырғыларын пайдалану кезінде зиянды шығарындылардың көзі 

кептіру қондырғысы, битум резервуары және битумды тотықтыратын қондырғы, 

беттік-белсенді зат бар резервуар болуы мүмкін. АБЗ шығаратын зиянды заттар 

қоршаған ортаға келесідей топтастырылған: минералды шаң; күйе; ауыр, ұзақ, 

қанықпаған қосылыстар; көміртегі оксиді - БАР; ұшпа көмірсутектер; азот оксиді 

- N0; күкірт диоксиді - S02 және ванадий пентоксиді - V205. Қоршаған ортаны 

ластаудың негізгі көздері кептіргіш барабан және интенсивті шаңды 

аймақтардан (сұрыптау және мөлшерлеу қондырғылары, ыстық лифт) газдарды 

шығаруға арналған орындар болып табылады. Көмір, көміртек тотығы және 

ұшпа көмірсутектердің көпшілігі кептіру барабандарының пештерінде жанармай 

жағу кезінде және газбен (отпен) қыздыру әдісімен битум жылытқыштарын 

пайдалану кезінде пайда болады. Бақылау шарасы - отынды жағу процесін 

ұйымдастыру, отынның жақсы таралуы, атмосфералық отынның ауаға жақсы 

қоспасы және т.с. Жанармай азот оксиді отын құрамындағы азоттан жану кезінде 

түзіледі. Тікелей және жанама мәліметтер мазут құрамындағы азоттың шамалы 
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екенін көрсетеді (0,01 ... 0,05%). Жылу оксидтері жану аймағында негізінен 

17000C жоғары температурада түзіледі, ал 15000С дейін температурада олар 7 ... 

8 есе аз түзіледі. Фронталь оксиді жеткілікті жоғары температурада жану 

өнімдерінің ұзақ уақыт болу жағдайында түзіледі. АБЗ қондырғыларының 

кептіру барабандарының түтін газдарында олардың мөлшері өте аз. Үй 

газдарындағы азот оксидтерін төмендетудің жалғыз сенімді әдісі - отынның жану 

температурасын төмендету. 

Шаңды бақылау 

Көбінесе шаңды пассивті құрылғылар - шаң жинағыштар және белсенді 

құрылғылар - циклондар мен мульциклондар, электростатикалық 

тұндырғыштар, дорба сүзгілері және ылғалды шаң жинағыштар алады. Газды 

бір, екі және үш сатылы тазарту жүйесі бар. Бір сатылы газды тазарту жүйелері 

ұсақ шаңның шығуына байланысты іс жүзінде қолданылмайды. Газды 

тазартудың екі сатылы жүйелері кеңінен таралған: кез-келген құрғақ тазалау 

құрылғысы бірінші кезең ретінде пайдаланылады, ал екінші кезең ретінде ұсақ 

шаңды жинайтын ылғалдан тазартқыш құралдар, кейде сүзгілер қолданылады. 

Газды үш сатылы тазарту жүйесі өте сирек кездеседі. 

Зиянды шығарындыларды залалсыздандыру 

Ылғал шаң жинағыштарды пайдаланған кезде көптеген газдар суда ериді. 

Бұл құбылыс ерітіндіге сода, каустикалық сода, әк, аммиак және басқа заттарды 

қосу арқылы күкірт диоксидін, ванадий пентоксидін және басқа қосылыстарды 

бейтараптандыру үшін қолданылады. Күкірт газын жану камерасында 

бейтараптандыруға болады, мұнда жерасты әк, доломит немесе түрлі металл 

оксидтері енгізіледі. Жану камерасының жоғары температурасында бұл тау 

жыныстары тез күйіп кетеді, бұл күкірт диоксидінің бейтараптандыру 

реакциясын тездетеді. Ылғалды бейтараптандыру ұйымдастыруға оңай, бірақ 

ерімейтін кальций тұздарының қатты өсуіне әкелуі мүмкін. Құрғақ әдіспен 

өсінділер пайда болмайды. Натрий тұздары оңай ериді, бірақ каустикалық сода 

(каустикалық сода) құны өте жоғары, сондықтан ол аз қолданылады. Сонымен 

қатар, әрқашан жуылатын судан ағартқыш қасиеттері жоғары жылдам еритін 

натрий сульфидін алу туралы мәселе туындайды. Битум қоймаларымен және 

битумды жылыту қондырғыларымен жұмыс кезінде зиянды шығарындыларды 

азайтудың ең сенімді әдісі - қазандықтар мен қоймаларды тез босатылатын 

қақпақтармен жабдықтау, сонымен қатар көбіктенуді қоспағанда, су басқан 

битумды жылытуды қатаң бақылау. Битумды тотықтыратын қондырғыларды 

пайдалану кезінде зиянды шығарындылар көп болуы мүмкін, олардың негізгілері 

фенол мен күкірт сутегі, сонымен қатар көмірсутектердің әртүрлі фракциялары. 

Оларды бейтараптандыруға битумды тотықтыратын қондырғылардың 

тығыздығын қамтамасыз ету арқылы қол жеткізіледі; реактор зоналарынан газ 

тәрізді өнімдерді үрлеу, содан кейін сұйытылған көмірсутектерді 

конденсациялау үшін тоңазытқыштар арқылы өту, содан кейін оларды жағу; 

1000 ° C-тан төмен емес температурада күйдірілген пештерде үрлеу кезіндегі газ 

тәрізді өнімдерді және пештерде газдардың болу уақыты кемінде 1 сағ. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Келесі дипломдық жобада асфальтбетонның құрамын жобалау бойынша 

жұмыстар нәтижесінде бастапқы материалдар (құм, қиыршық тас, ұнтақ, битум) 

бағаланды. Осы бағалау негізінде жол категориясы мен климаттық белдеуді 

ескере отырып, А және В типті асфальтбетонның, I және II маркалары жасалды.  

МЕМСТ 9128-2013 талаптарына сәйкес асфальтбетонның минералды 

бөлігінің құрамы есептелді мұнда; қиыршықтас мөлшері 43 пайыз, құм 46 пайыз, 

минералды ұнтақ 11 пайыз құрады. Битумның оңтайлы мөлшері де анықталды, 

ол 6 пайыз құрады және оған сәйкес таңдау жасалады. Асфальтбетон үлгілерінің 

сынамалық мәліметтері негізінде мыналар есептелді: судың қанығуы, қалдық 

кеуектілігі, минералды бөліктің кеуектілігі және суға төзімділігі. 

Асфальтбетонның негізгі параметрлері мен физика-механикалық көрсеткіштерін 

МЕМСТ 9128-2013 көрсетілген көрсеткіштерге қойылатын талаптармен 

салыстыру нәтижесінде жобаланған асфальтбетонның түрі мен дәрежесі барлық 

талаптарға сәйкес келеді деген қорытынды жасалды 
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вузов. ─ М.: Издательство АСВ , 2005,  ─ 472 с.;  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІЛІГІ  

СӘТПАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

 

Ф   ҚазҰТЗУ  706-16. Ғылыми жетекшінің пікірі 

 

ЖЕТЕКШІНІҢ   ПІКІРІ 

 

дипломдық жобаға 
    (жұмыс түрінің атауы 

Сағындық Н.   
 (оқушының Т.А.Ж.) 

5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру 
(мамандыдықтық атауы және шифрі) 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы: ««Кентау қаласында қуаттылығы сағатына 100 тонна 

асфальтбетон өндіретін зауыт» 

 

Асфальтбетон өндірісі - жол құрылысында энергияны көп қажет ететін 

процестердің бірі: жанармай шығыны, энергия ресурстары, машиналар мен 

жабдықтардың және т.б шығындар көп. Жабдықтың тиімділігін анықтайтын негізгі 

шарттар - бұл нақты құрылыс жағдайларына, пайдалану дәрежесіне, өндірістік және 

техникалық пайдалану деңгейіне, сондай-ақ қызметкерлердің біліктілігіне сәйкестігі. 

Құрылыс уақытын қысқарту, оның сапасын жақсарту және өндірістік шығындарды 

азайту міндеттерін орындау үшін асфальтбетон зауытының құрамына кіретін барлық 

машиналар мен жабдықтардың толық және тиімді пайдаланылуы қамтамасыз етіледі. 

Графикалық бөлімде бас жоспар, технологиялық цехтің жоспары мен қималары 

және жабдықтардың технологиялық сұлба бойынша орналасуы көрсетілген. Дипломдық 

жобаның барлық бөлімдері берілген мезгілде және сауатты турде орындалды. 

Сағындық Нұрлан. университетте оқу кезінде өзін оң жағынан көрсетті. Барлық 

оқу пәндерін жақсы игеріп, алған білімдерін толық пайдаланып, қалыптасқан маман 

ретінде дипломдық жобаны жоғары денгейде орындап шықты.  

Дипломдық жоба 92% «өте жақсы» бағамен бағаланады, ал оның авторы 

Сағындық Нұрлан 5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылмдарын 

өндіру» мамандыдығы бойынша бакалавр академиялық дәрежені алуға лайықты.  

 

 

 

 

 

Дипломдық жобаның жетекшісі, 

т.ғ.м.,«Құрылыс және құрылыс материалдары»    

кафедрасының  ассистенті                                                                             А.А. Бек 

                                                                  

  

«24» мамыр 2020 ж. 
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Кентау қаласының жел
розасы

 Ақмалайұлы К.



Асфальтобетон өндірісінің технологиялық картасы

Асфальтобетон

Техникалық талаптар

Асфальтобетон өндірісінде қолданылатын
материалдарға қойылатын талаптар келесідей
болуы тиіс

Қиыршық тас МЕМСТ 8267-93
«Құрылыс жұмыстары үшін тау
жыныстарынан алынған қиыршық тас пен
гравий. Техникалық шарттары мен
талаптары»

Құм МЕМСТ 8736-93 ке сәйкес «Табиғи
құмдар мен құмдарды пайдалану арқылы
асфальт қоспаларын дайындау»

Минералды ұнтақ МЕМСТ 512129-2003
сәйкес шығарылады. Стандарт әктас,
доломит, доломитті әктастан және басқа
карбонатты жыныстардан дайындалған және
асфальт қоспаларын өндіру үшін
қолданылатын минералды ұнтақтарға
қолданылады.

Битум МЕМСТ 22245-90 «Тұтқыр мұнай
битумдары. Техникалық шарттар»

Шикізат материалдары
1. Қиыршық тас Ø 20-40мм

Шымкент қаласы (1650тг=1куб,
тасымалдаумен)

2. Құм Ø5мм-ден төмен
Шымкент қаласы (1600тг=1куб,
тасымалдаумен)

3. Минералды ұнтақ Ø 0.73мм
Жамбыл обылысы (9500тг=1т, темір жол
арқылы)

4. Битум БНД 90
130

Шымкент қаласы (60000 тг=1т, автокөлік
арқылы)

Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау
Зиян қоспалар бөлінетін цехтарда ауаны

ластаудан сақтау үшін:
а) құрылғылар, приборлар және өзге де жылу

бөлетін құралдар оқшаулану керек;
ә) қолдану кезінде ылғал бөлетін құрал -

жабдықтар арнайы жабынмен жабылу немесе
оқшаулану керек;

б) шаң - тозаң болу арқылы өтетін техникалық
процестер адамдардың қатысуынсыз өтетіндей
болып оқшаулану керек, ал техникалық
процестерден бөлінетін тозаң, бу, зиянды газдар
атмосфераға бөлінер алдында залалсыздандырылу
керек. Вибрациялық қондырғылар қолданылатын
цехтарда вибрация әсерін және шуды төмендететін
шаралар жасалу керек.

Өндіріс циклін бақылау

Асфальтбетон өндірісін бақылау 4 сатыдан тұрады:

1. Зауытқа келген шикізаттың сапасын

тексеруден басталады

2. Өндіріс басында автоматты түрде

басқарылады

3. Дайын шикізатты температурасы 160

градусстан төмендемей құрылыс

алаңына жіберіледі

4. Төселген асфальтті төселу

қалыңдығына және тығыздығына

байланысты тексереді

Өнім номенклатурасы

Тығыз А I
тығыз Б I, II
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            Өндіріс технологиясына сипаттама.
1- Битум қоймасы, 2- Минералды ұнтақ, 3- Мөлшерлегіш, 4-
минералды ұнтақ
қоймасы, 5- Битумның шығын бункері, 6- Қоректендіргіш агрегат,
7- Араластырғыш, 8- дайын өнім бункері, 9- Шаң ұстағыш(филтр), 10-
таразы.

3

Кезең Бет Беттер

 Құрылыс және құрылыс
 материалдары кафедрасы

Технологиялық бөлім

Өндірістің
технологиялық сызбасы

 Өлш Бет

 Орынд.

 Жетекші

 Н.Бақыл.

 Каф.меңг.

 Құжат №  Қолы  күні

ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Қуаттылығы сағатына 100 тонна асфальтбетон өндіретін зауыт

 Бек. А.

 Ақмалайұлы К.

 Бек. А.
 Сағындық. Н.



Толтырғыштар қоймасы
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Шығын бункері

Қиыршық тас 1

Шығын бункері

Құм 1

Шығын бункері

Қиыршық тас 2

Шығын бункері

Құм 2

Тасымалдағыш

Шаң тазалағыш

(фильтр)

Кептіргіш барабан

Тасымалдағыш

Шығын бункері

Қиыршық тас 1

 Қосымшалар

бункері

Битум

Тарсыл

(Елек)

Шығын бункері

Қиыршық тас 1

Шығын бункері

Құм 1

Шығын бункері

Қиыршық тас 2

Шығын бункері

Құм 2

Минералды ұнтақ

Қосымшалар

Мөлшерлегіш

Араластырғыш

Дайын өнім

- дискретті ақпарат

Дайын өнім қоймасы

- цифрлы ақпараттар

- Технологикалық байланыс

- цифрлы сигнал

- Дискреттік байланыс
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Тасымалдау

Асфальтбетон шығаратын зауытты
автоматтандыру.

Асфальтбетон зауыты бір технологиялық
тізбекке топтастырылған автоматты жүйе,
зауытттағы барлық жабдықты оператор көмегімен
басқарады.

Шикізаттарды мөлшерлеу мен дайын өнім
қоймасына жібергенге дейінгі тізбекті
автоматтандырудың 2 түрі бар олар (САУ-1,
САУ-2)

САУ-1 бұл автоматтандыру жүйесі өзгеріссіз
жұмыс жасайтын қондырғыларда орналасқан, оның
басты міндеті апаттық жағдайды операторға
жеткізу болып табылады.

САУ-2 бұндай автоматтандыру жүйесі жұмыс
жасау жағдайын өзгертуге болатын қондырғыларда
пайдаланылады.

 Бек. А.

 Бек. А.
 Сағындық. Н.

 Ақмалайұлы К.
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